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Beste leden van Jong Arcen!
Beste kaderleden, ouders van
onze leden en Vrienden van Jong
Arcen,
Wederom is er een nieuw Jong
Arcen seizoen van start gegaan.
De eerste clubavonden en de
gezamenlijke
troepsactiviteit
zitten er al weer op. Ook is de
jaarplanning voor de junioren en
de senioren weer helemaal
ingevuld.
De zomervakantie begon met ons
Jubileum Zomerkamp in Didam
waarmee we het 70 jarig bestaan
van Jong Arcen hebben gevierd.
Om te vieren dat dit ons 70ste
Zomerkamp was hebben we extra
activiteiten
georganiseerd
waardoor de indeling van het
zomerkamp er anders uitzag als
normaal. Zo was het bezoekuur
dit kamp op dinsdagavond in
plaats
van
op
de
donderdagavond en hadden we
een 3-daagse tocht in plaats van
een 2-daagse. Verder gingen de
junioren ook al op zaterdag mee
op kamp terwijl zij anders pas op
zondag op kamp gaan. We
kunnen dan ook terugkijken op
een super geslaagd zomerkamp
waar iedereen nog lang met veel
plezier aan terug zal denken en
over zal praten.
Hierbij wil ik dan ook iedereen
heel hartelijk bedanken die op
welke wijze dan ook een bijdrage
heeft geleverd aan het Jubileum
Zomerkamp in Didam waardoor
dit kamp als super geslaagd de
boeken in zal gaan!
Verder zijn er op 1 juni 2015
zonnepanelen op het dak van
onze blokhut geplaatst. Verderop
in deze nieuwsbrief leest u meer
hierover. Dus ook Jong Arcen
gaat voor groene stroom.
Als het goed is hebben alle
ouders het Infoboekje seizoen
2015-2016
via
de
mail
ontvangen. Mocht dit niet zo zijn
stuur dan ff een mailtje naar
secretariaat@jongarcen.nl
dan
wordt het Infoboekje alsnog aan u
doorgestuurd.
Lees
het
Infoboekje s.v.p. aandachtig door
zodat u geen belangrijke zaken

over het hoofd ziet en zet alle
belangrijke data alvast op uw
kalender en/of in uw mobiele
telefoon.
Rest mij nog om iedereen een
geweldig nieuw seizoen toe te
wensen. Samen gaan we er weer
vol tegenaan, we hebben er zin
in! Jullie toch ook?
Veel leesplezier toegewenst met
deze nieuwe Nieuwsbrief en
wees paraat en goed spoor!
Namens het bestuur,
Robert Lagarde
Voorzitter Jong Arcen
Kalender
Zaterdag 17 Oktober
Christus Koning
Maandag 23 November
Sinterklaasavond Junioren
Winnaar Prijsvraag April
Dave
Hovens,
Nogmaals
gefeliciteerd met het winnen van
de prijsvraag uit onze vorige
nieuwsbrief. Laat het ijs bij
Clevers smaken!

Toen we aankwamen op het
kampterrein" de Scouthorst" in
Didam,
waren
de junioren
begonnen
met
hun
dagprogramma. De senioren
waren druk bezig met hun hoek in
orde te maken. Het piratenthema
was duidelijk zichtbaar in elke
hoek, net als de wespenvallen,
die
zaten
er
erg
veel.
Het is een heel mooi kampterrein,
dit jaar zonder HUDO, maar
echte wc's en douches. Voor de
junioren
waren
er
leuke
speeltoestellen. De volgende dag
zijn we met z'n allen gaan
zwemmen in het meertje wat bij
ons
kamp
was.
De dropping en het V.O.C.-spel
waren ondanks de regen een
groot
succes.

Op woensdag zijn we begonnen
aan de driedaagsetocht, dag 1
wandelen
en
opdrachten
maken,en een slaapplek voor de
nacht vinden. Waarbij heel veel
patrouilles in een huis samen
mochten overnachten (26 man).
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Zomerkamp
Het verslag van ons Superkamp.
Het 70e super kamp van Jong
Arcen

De tweede dag hebben we een
soort survivalparcours gedaan,
met
kanoën,
tokkelen
en
boogschieten.
de derde dag weer terug naar
ons kampterrein gewandeld. Het
kampterrein werd afgebroken
vanwege de regen, en we
mochten de laatste nacht in
stapelbedden
slapen. Zaterdag moesten weer
terug naar huis. Bij de blokhut
kregen we nog onze verdiende
insigne's,
de
uitslagen
en
winnaars
werden
bekend
gemaakt, en we kregen een hele
mooie
oorkonde.
Een mooie afsluiting van een
geweldig
70ste
kamp.
Dank je wel aan iedereen.
groetjes Timo Greve

Op dinsdag zijn we zoals alle
andere dagen begonnen met
ochtendgymnastiek, onder leiding
van de beren/tijgers en de
alligators.
‘S middags hebben we het
stamspel gespeeld. Gemaakt
door de stam zelf. De dames
hadden een rugby-spel in het
water bedacht. En de heren
hadden een parcours bedacht
waarbij je vol in de meel moest
en dan zwemmen, rennen en
graven.
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3 Daagse Tocht
1ste dag
We begonnen met een rebus en
als je die rebus had opgelost dan
wis je waar je heen moest. Wij
moeste in dit geval naar de
supercoop in Didam. We gingen
dus lopen naar de supercoop,
maar dat liep anders we waren
maar net van het kampterrein af
en kregen gelijk
een lift. Bij de supercoop kregen
we een envelop en daar stond al
in waar we heen moesten maar
als we de volgende op dracht
wauwe krijgen moest je toch de
op dracht op lossen. We moeste
naar een kerk lopen en daar
moest dus een schat kist zijn (het
thema van dit jaar piraten) en je
moest de code uit de opdracht
halen.
We
waren
bij
de
kerk
aangekomen en daar was de
stam dan die hadden een lift
gekregen maar de opdracht niet
af die konden dus nog niks. Wij
wisten het antwoord al en we
liepen verder. We hadden al een
heel stuk gelopen toe er een
tractor met aanhangwagen voor
bij kwam, die nam ons de
laatsten km nog mee naar onze
volgende bestemming. Zo ging
het tot avonds door.
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We kregen de laatste opdracht
van die dag daar in stond dat we
een slaapplaat moeste zoeken.
We belde overal aan maar de
mensen waren niet thuis of
hadden geen plek. Tot dat we
een wijk in gingen en daar
vonden we ons ideale huis we
konden daar ook nog in bedden
slapen. We zijn naar dat we de
tassen bij onze slaapplaats
hadden gezet iets gaan eten.
Toen we klaar waren zijn we naar

een veld bij het water gegaan.
We hadden geluk want er ging
een luchtballon de lucht.
2e dag
We stonden op en onder stond
de hele tafel gedekt we konden
zo aanschuiven. We hebben
heerlijk genoten van het lekker
ontbijt. We werden door de zelfde
mensen
ook
naar
onze
bestemming gebracht. Om dat
het dit jaar een jubileum kamp
was gingen we op de tweede dag
iets leuks doen. We gingen in een
park klimmen aan zoon klim
wand, kanoën, boogschieten,
over het water met twee touwen
en van een kabelbaan. Naar dat
we dat gedaan hadden moesten
we weer een slaapplaats vinden.
We zijn toen bij een break en bed
frust gaan slapen.

3e dag
We kregen de volgende dag een
e-mail een daar stond in waar we
heen moesten. Daar stond het
volgende in: jumbo. Meer stond
er niet in we zijn toen snel naar
de jumbo gegaan. Daar kregen
we een schatkaart daar stond op
waar we heen moesten. Later die
dag
kwamen we op het kampterrein
aan. Daar zijn we snel gaan
zwemmen in het meertje.
Dat was het groetjes
eekhoorns en de pauw.

de

Fietstocht
Zondag
13
september
organiseerde Jong Arcen weer de
jaarlijkse fietstocht “JA, Natuurlijk
Arcen”. Een fietstocht die al heel
wat jaren mensen trekt uit de
verre omgeving.

Dat was heel moeilijk. Maar ook
heel
grappig.
Het laatste spel was een
estafette. We moesten heel hard
rennen.

Bij terugkomst aan de finish blijkt
dat we ook dit jaar weer de
fietsers een prachtig stuk natuur
hebben laten zien. Ook fietsers
uit ons eigen dorp waren
verbaasd over de mooie stukken
natuur die ze nog nooit gezien
hebben.

Zonnepanelen en slimme meter
Sinds 1 Juni zijn er op de blokhut
Zonnepanelen
geplaatst.
Zo
probeert
Jong
Arcen
energiekosten te besparen en
groen bezig te zijn.

Onze mooie fietstocht gemist dit
jaar?! Wees gerust, volgend jaar
een
nieuwe
kans!
Dan zal de fietstocht plaatsvinden
op zondag 11 september 2016.

Na het rennen waren we allemaal
heel moe en kregen we lekker
chips
en
drinken.
Toen kwamen de papa’s en
mama’s. Het was een leuke dag.
Groetjes Isa
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Niet
alleen
de
goede
georganiseerde ontvangst maar
natuurlijk ook de schitterende
natuur die de fietsers ieder jaar
weer doet verbazen, maakt
mensen erg enthousiast over
deze dag.
De deelnemers werden op de
blokhut ontvangen met een lekker
kopje koffie of thee en een
heerlijk stukje vlaai. Met een
flesje water en een stuk fruit gaat
iedereen enthousiast op pad.

In totaal zijn er 18 panelen
geplaatst in 2 rijen van 9 stuks,
de panelen zijn 250Watt per stuk
dus in totaal kan het dak van de
blokhut een piek vermogen van
4500 Watt opwekken.

mede dankzij de gulle sponsoring
van onze sponsoren kunnen we
weer terug kijken op een
geslaagde editie
Troepsactiviteit
Hallo allemaal,
We hebben een hele leuke
Troepsactiviteits
gehad.
We
hebben
leuke
spellen
gedaan. Het eerste spel was een
soort paarden spel. Je moest bij
iemand op de rug zitten en naar
de andere kant lopen. Dit spel
werd gewonnen door het eerste
groepje.
Het tweede spel was dat je een
slinger van kinderen moest
maken. Steeds kwam er iemand
bij. Ik was heel vaak gevallen.
Helaas had ik niet gewonnen.
Het derde spel was ei lopen. Er
vielen heel veel eitjes op de
grond.
Het vierde spel was zaklopen.

Om goed in kaart te krijgen
hoeveel elektriciteit er wordt
verbruikt en terug geleverd in de
blokhut is sinds kort ook een
Slimme Meter geplaatst. Hierdoor
kan ook exact bekeken worden
hoeveel elektriciteit er verbruikt is
tijdens een verhuurperiode.
Wil je de opbrengst zien van de
zonnepanelen,
dan
kun
je HIER klikken en zie je al de
gegevens die beschikbaar zijn
van het zonnepanelen systeem
dat is geïnstalleerd bij de Blokhut
van Jong Arcen.
Kortom Jong Arcen is groen
bezig.
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Effe Voorstellen
Wie ben je?
Ik ben Jan Keltjens, 18 jaar oud
en woon in Arcen

Wij horen graag van jullie
Groetjes de PR Commissie
(Kim en Jules).

Hoe lang ben je al actief voor
Jong Arcen?
Ik ben al 8 jaar met veel plezier
actief bij Jong Arcen
Wat doe je binnen Jong Arcen?
Ik ben leider op de maandag bij
de junioren en op woensdag bij
de oudste senioren.
Wat is je favoriete vakantieland
en waarom?
Ik heb nog niet veel gezien van
de wereld moet ik eerlijk zeggen,
maar het mooiste land waar ik tot
nu toe ben geweest is Engeland,
ook zou ik graag nog een keer
Zweden willen zien.
Wat is je favoriete eten?
Voor mij geen gek eten, doe mij
maar gewoon een friet speciaal!
Waar kunnen ze je 's nachts niet
voor wakker maken?
Alle gerechten die met rauwe vis
zijn gemaakt, bah!
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Vragen of Opmerkingen over
nieuwsbrief of website?
Indien
Jullie
vragen
of
opmerkingen hebben over deze
nieuwsbrief dan kunnen jullie de
leden van de PR Commissie altijd
bereiken door een berichtje te
sturen naar onze Facebook
pagina of door op het gastenboek
van de website een berichtje te
plaatsen.

Wat wil je verder nog kwijt?
Ik heb het heel erg naar mijn zin
binnen de vereniging en ik hoop
jullie ook!

